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N:o 1164

Laki
kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun kiinteistöverolain (654/1992) 3 §:n 1
momentti seuraavasti:
3§
Verosta kokonaan tai osittain vapaat
kiinteistöt
Kiinteistöveroa ei ole suoritettava:
1) metsästä eikä maatalousmaasta;
2) autiokirkosta, linnasta, linnoituksesta
eikä luostarista;
3) Suomen aluevalvontaan käytettävästä
rakennuksesta tai rakennelmasta eikä muusta
kiinteistöstä siltä osin kuin sitä käytetään

puolustusvoimien tarpeisiin linnakkeena, sotilas-, lento- tai laivastotukikohtana, tutkimustai koelaitoksena, varastona tai varikkona;
4) vesialueista.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran
vuodelta 2005 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN
Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
HE 213/2004
VaVM 30/2004
EV 189/2004
173—2004

440201
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Laki
varallisuusverolain 10 ja 34 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun varallisuusverolain (1537/1992) 10 §:n 12
kohta ja 34 §:n 3 momentti,
sellaisena kuin niistä on 34 §:n 3 momentti laissa 512/1998, ja
lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 230/1999, 1219/1999 ja 562/2004, uusi
2 momentti seuraavasti:
10 §

34 §

Verovapaat varat

Velat

Veronalaisia varoja eivät ole:
— — — — — — — — — — — — —
12) kiinteistöverolain (654/1992) 3 §:n
1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu vesialue
eikä oikeus vesivoimaan sellaisessa koskessa,
joka ei ole rakennettu tai rakenteilla;
— — — — — — — — — — — — —
Mitä edellä 1 momentin 16 kohdassa
säädetään, koskee myös vastaavia Euroopan
talousalueella olevia talletuksia ja yleisön
merkittäväksi tarjottuja Euroopan talousalueella olevan julkisyhteisön tai kirjanpitovelvollisen koronmaksajan Euroopan talousalueella liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja.

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 10 §:n 1 momentin 16 kohdassa
tarkoitettuihin talletuksiin, korkotulon lähdeverosta annetussa laissa tarkoitettuun joukkovelkakirjalainaan sekä 10 §:n 2 momentissa
tarkoitettuihin talletuksiin ja joukkovelkakirjoihin kohdistuva velka on vähennyskelvoton.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2004 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
HE 213/2004
VaVM 30/2004
EV 189/2004
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Laki
korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan korkotulon lähdeverosta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1341/1990)
3 §:n 1 momentin 1 kohta seuraavasti:
3§
Veron kohde
Korkotulon lähdeveroa on suoritettava seuraavista kotimaasta saaduista korkotuloista:
1) yleisön talletusten vastaanottamiseen
tarkoitetulle tilille kotimaiseen talletuspankkiin tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa
olevaan sivukonttoriin taikka vastaavalle tilille osuuskunnan säästökassaan, osuuskunta-

lain (1488/2001) 21 luvun 21 §:ssä tarkoitettuun lainausliikettä harjoittavaan osuuskuntaan taikka työnantajan perustamaan huoltokonttoriin tehdylle talletukselle maksetusta
korosta sekä
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

HE 213/2004
VaVM 30/2004
EV 189/2004
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Laki
rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä
Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku
Yleiset säännökset
1§
Lain tarkoitus

suustehtävällä on välitöntä vaikutusta liikennöintiin valtion rataverkolla.
3§
Liikenneturvallisuustehtävä

Tämän lain tarkoituksena on edistää rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuutta ja yhtenäistää liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden kelpoisuusvaatimukset.

Tässä laissa liikenneturvallisuustehtävällä
tarkoitetaan rautatiejärjestelmässä suoritettavaa tehtävää, joka vaikuttaa välittömästi
rautatieliikenteen liikenneturvallisuuteen.
4§

2§

Toiminnanharjoittajan vastuu

Lain soveltamisala

Rautatielaissa (198/2003) tarkoitettu
1) rautatieyritys ja rautatieyritysten kansainvälinen yhteenliittymä,
2) museoliikennettä harjoittava yhteisö,
3) yksityisraiteella toimiva yritys ja yhteisö
sekä
4) radanpitoa harjoittava yritys
vastaavat toiminnassaan siitä, että niiden
palveluksessa tai toiminnassa mukana olevat
liikenneturvallisuustehtäviä hoitavat henkilöt
täyttävät tässä laissa säädetyt kelpoisuusvaatimukset.

Tätä lakia sovelletaan liikenneturvallisuustehtäviä valtion rataverkolla hoitavien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksiin. Lisäksi lakia
sovelletaan liikenneturvallisuustehtävien hoitamista varten annettavaan koulutukseen sekä
tehtäviä hoitavien henkilöiden terveydentilan
arviointiin ja arviointimenettelyyn.
Lakia sovelletaan valtion rataverkkoon liitetyllä yksityisraiteella siltä osin kuin yksityisraiteella suoritettavalla liikenneturvalliHE 182/2004
LiVM 20/2004
EV 154/2004

N:o 1167
2 luku
Liikenneturvallisuustehtäviä koskevat kelpoisuusvaatimukset
5§
Kelpoisuusvaatimusten perusteet
Liikenneturvallisuustehtävää hoitavan henkilön yleisinä kelpoisuusvaatimuksina ovat
sopivuus liikenneturvallisuustehtävän hoitamiseen, liikenteenhoidossa käytettävän kielen
riittävä taito sekä vähintään 18 vuoden ja
enintään 65 vuoden ikä.
Liikenneturvallisuustehtäviä
hoitavalla
henkilöllä on oltava 7 §:n 2 momentin 1—4
kohdassa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan
7 §:n 4 momentin mukainen tehtäväkohtainen
pätevyys. Henkilön on lisäksi täytettävä 9 ja
10 §:ssä tarkoitetut terveydentilavaatimukset.
Rautatieliikenteen ohjaamisessa käytettäviä
turvalaitteita huoltavan henkilön on myös
täytettävä tässä laissa tarkoitetut terveydentilavaatimukset.
6§
Oppilaitoksen hyväksyminen
Ratahallintokeskus hyväksyy tässä laissa
tarkoitetun koulutuksen järjestäjäksi sellaisen
liikenneturvallisuuskoulutusta antavan yhtiön
tai muun yhteisön (oppilaitos), jonka henkilöstöllä on koulutustehtävän hoitamisen edellyttämä rautatiejärjestelmän hyvä ammatillinen osaaminen.
7§
Koulutusohjelmat ja koulutusta vastaavat
pätevyydet
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2) muut liikenneturvallisuustehtävät ratapihatyöskentelyssä ja liikkuvassa kalustossa;
3) liikenteenohjaus;
4) ratatöihin liittyvät liikenteen turvaamisja varmistustehtävät; sekä
5) kertauskoulutus 1—4 kohdassa tarkoitettuja tehtäväkokonaisuuksia varten.
Koulutusohjelma voidaan rajata vain osaan
2 momentissa tarkoitetuista tehtäväkokonaisuuksista. Ratahallintokeskus voi hyväksyä
yksityisraiteiden liikennettä varten koulutusohjelman ottaen huomioon yksityisraiteiden
liikenteen laadun ja laajuuden.
Koulutusohjelman mukainen hyväksytty
opintosuoritus antaa tehtäväkohtaisen pätevyyden koulutusohjelmassa määriteltyyn tehtävään.
8§
Pätevyyden voimassaolo
Liikenneturvallisuustehtävässä toimivan
henkilön 7 §:n 4 momentin mukainen tehtäväkohtainen pätevyys on voimassa toistaiseksi, jos liikenneturvallisuustehtävässä toimiva
henkilö on osallistunut kertauskoulutukseen
ja toiminut pätevyytensä mukaisissa liikenneturvallisuustehtävissä vähintään 14 päivän
ajan edellisten 12 kuukauden aikana.
Kertauskoulutuksen on oltava vähintään
yhden ja enintään kolmen päivän pituinen.
Siihen on osallistuttava määrävuosina koulutusohjelmassa edellytetyllä tavalla.
Kertauskoulutusta saa antaa 6 §:ssä tarkoitettu oppilaitos tai Ratahallintokeskuksen tehtävään hyväksymä liikenneturvallisuusasioihin perehtynyt henkilö.
9§
Yleiset terveydentilavaatimukset

Ratahallintokeskus hyväksyy liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat. Koulutusohjelmaan on sisällytettävä ainakin rautatiejärjestelmän perustiedot, tehtävissä sovellettavat säännökset ja määräykset sekä perehdyttäminen koulutusohjelman mukaisiin
tehtäviin.
Koulutusohjelmat annetaan seuraavia tehtäväkokonaisuuksia varten:
1) liikkuvan kaluston kuljettaminen;

Liikenneturvallisuustehtävässä saa toimia
vain henkilö, jolla on riittävät fyysiset ja
henkiset toimintaedellytykset liikenneturvallisuustehtävän suorittamiseen ja voimassa
oleva 12 §:n 3 momentissa tarkoitettu rautatiealan asiantuntijalääkärin sopivuuslausunto
terveydentilavaatimusten täyttymisestä.
Liikenneturvallisuustehtävässä ei saa toimia, jos henkilön sairaus, vika, vamma, muu
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toimintakyvyn heikentyminen tai muu vastaava ominaisuus olennaisesti heikentää hänen kykyään toimia liikenneturvallisuustehtävässä.
Liikenneturvallisuustehtävässä ei saa toimia alkoholin tai muun huumaavan aineen
vaikutuksen alaisena. Liikenneturvallisuustehtävän hoitamiseen vaikuttavia lääkeaineita
saa käyttää ainoastaan, jos 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu rautatiealan asiantuntijalääkäri tai pykälän 2 momentissa tarkoitettu
työterveyshuollon hoitava lääkäri hyväksyy
niiden käytön liikenneturvallisuustehtävien
hoitamisen yhteydessä.
10 §
Erityiset terveydentilavaatimukset
Liikenneturvallisuustehtävän erityiset terveydentilavaatimukset on arvioitava ottaen
huomioon tehtävän vaativuustaso.
Ratahallintokeskus voi antaa tarkemmat
määräykset tehtäväkohtaisesti vaadittavista
aistivaatimuksista sekä liikenneturvallisuustehtävien hoitamiseen vaikuttavista sairauksista, vioista, vammoista, muusta toimintakyvyn heikentymisestä tai muusta vastaavasta
liikenneturvallisuustehtävän hoitamista heikentävästä ominaisuudesta sekä niiden arvioinnista.
Lisäksi Ratahallintokeskus voi antaa tarkemmat määräykset 1 momentissa tarkoitetun
terveydentilan lääketieteellisistä arviointiperusteista ja -menetelmistä.
11 §
Asiantuntijalääkäreiden ja muiden asiantuntijoiden hyväksyminen
Ratahallintokeskus hyväksyy hakemuksesta liikenneturvallisuustehtävissä toimivien
terveydentilan arviointia ja arviointimenettelyä varten laillistetun lääkärin (rautatiealan
asiantuntijalääkäri), joka on perehtynyt erityisesti liikennelääketieteeseen ja jolla on
hyvä perehtyneisyys rautatieliikenteessä vaadittavaan terveydentilaan ja käytännön kokemusta siitä.
Ratahallintokeskus hyväksyy hakemuksesta liikenneturvallisuustehtävissä toimivien

terveystarkastuksia varten työterveysaseman
työterveyshuollon ammattihenkilöt, joilla on
riittävä perehtyneisyys rautatiealan liikenneturvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden
työn edellyttämiin erityisvaatimuksiin.
12 §
Terveydentilan arviointi
Edellä 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun
työterveyshuollon ammattihenkilön on tehtävä työterveyshuoltolain (1383/2001) mukainen terveystarkastus liikenneturvallisuustehtävässä toimivalle henkilölle ennen kuin
henkilö aloittaa 3 §:ssä tarkoitetussa tehtävässä.
Terveystarkastus on tehtävä liikenneturvallisuusvaatimusten aiheuttaman työn erityisten
terveydentilavaatimusten takia myös silloin,
kun on syytä epäillä, että:
1) henkilön terveydentila ei täytä 9 §:n 1
momentissa ja 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia; tai
2) terveystarkastukseen on muita liikenneturvallisuuteen liittyviä erityisiä syitä.
Rautatiealan asiantuntijalääkäri antaa terveystarkastuksen tulosten perusteella terveydentilavaatimusten täyttymisestä lausunnon
henkilön terveydellisestä sopivuudesta liikenneturvallisuustehtäviin. Sopivuuslausunto on
voimassa seuraavaan 4 momentissa tarkoitettuun määräaikaiseen terveystarkastukseen tai
rautatiealan asiantuntijalääkärin erikseen
määräämään terveystarkastukseen asti.
Määräaikainen terveystarkastus on tehtävä
kolmen kuukauden kuluessa liikenneturvallisuustehtävää hoitavan henkilön täytettyä 25
vuotta ja sen jälkeen vähintään viiden vuoden
välein 40 ikävuoteen asti. Henkilön täytettyä
40 vuotta määräaikainen terveystarkastus on
tehtävä vähintään kolmen vuoden välein 61
ikävuoteen asti ja sen jälkeen joka vuosi 65
ikävuoteen asti.
3 luku
Kelpoisuus ja kelpoisuusrekisteri
13 §
Kelpoisuustodistuksen antaminen
Rautatielaissa tarkoitetun rautatieyrityksen,

N:o 1167
rautatieyritysten kansainvälisen yhteenliittymän ja radanpitoa harjoittavan yrityksen on
annettava kelpoisuustodistus palveluksessaan
olevalle henkilölle, jos:
1) henkilöllä on 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu yleinen kelpoisuus tehtävään;
2) henkilö on suorittanut hyväksytysti
vaaditut opintosuoritukset ja saanut siitä
oppilaitokselta todistuksen;
3) henkilölle on tehty 12 §:n 1 momentissa
tarkoitettu terveystarkastus; ja
4) rautatiealan asiantuntijalääkäri on antanut 12 §:n 3 momentin mukaisesti henkilön
terveydentilaa koskevan sopivuuslausunnon.
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sen antamista, kelpoisuuden valvomista sekä
kelpoisuusasioiden muuta käsittelyä varten
tarpeelliset tiedot:
1) henkilön yleisestä kelpoisuudesta tehtävään;
2) oppilaitoksen ja kertauskouluttajan antamasta tehtäväkohtaisesta pätevyydestä sekä
niiden hyväksymistä opintosuorituksista;
3) rautatiealan asiantuntijalääkärin antamasta terveydentilaa koskevasta sopivuuslausunnosta; sekä
4) Ratahallintokeskuksen myöntämistä erivapauksista.
Rekisteriin talletetaan myös tiedot kelpoisuustodistuksen peruuttamisesta.

14 §
Erivapauden myöntäminen
Ratahallintokeskus voi erityisestä syystä
myöntää erivapauden liikenneturvallisuustehtävien tehtäväkohtaisesta pätevyydestä ja terveydentilavaatimuksista. Erivapaus voidaan
myöntää toistaiseksi tai määräajaksi. Erivapauden myöntämisellä ei saa vaarantaa rautatieliikenteen turvallisuutta.
15 §
Kelpoisuustodistuksen peruuttaminen
Kelpoisuustodistuksen antajan on peruutettava kelpoisuustodistus, jos henkilö ei enää
täytä tehtävän kelpoisuusvaatimuksia.

17 §
Kelpoisuusrekisterin ulkopuoliset tietolähteet
Oppilaitoksen, kertauskouluttajan ja rautatiealan asiantuntijalääkärin on salassapitosäännösten estämättä annettava kelpoisuusrekisteriä varten tarpeelliset tiedot, kun henkilö
on suorittanut hyväksytysti kertauskoulutuksen tai hänelle on tehty määräaikainen terveystarkastus tai muu hänen terveydentilansa
vaatima terveystarkastus.
Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot voidaan
antaa myös konekielisessä muodossa tai
teknisen käyttöyhteyden avulla.
18 §
Rekisteritietojen käyttäminen ja säilytysaika

16 §
Kelpoisuusrekisteri
Kelpoisuustodistuksen antajan on pidettävä
liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden kelpoisuutta koskevista tiedoista kelpoisuusrekisteriä. Kelpoisuusrekisteri on henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu henkilörekisteri.
Rekisteriin talletetaan henkilön tunnistetietoina henkilön nimi, henkilötunnus ja henkilön osoite. Rekisterinpitäjän käyttämä henkilön henkilönumero voidaan tarvittaessa tallettaa rekisteriin.
Rekisteriin talletetaan kelpoisuustodistuk-

Rekisterinpitäjä saa käyttää rekisterin tietoja kelpoisuustodistusten antamiseen ja peruuttamiseen sekä kelpoisuuksien valvontaan
ja muuhun kelpoisuusasioiden käsittelyyn.
Henkilön rekisteritiedot poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden kuluttua sen vuoden
päättymisestä, jonka aikana hänen tässä laissa
tarkoitettu kelpoisuutensa on päättynyt.
19 §
Vastuu kelpoisuusrekisterin tiedoista
Rekisterinpitäjä vastaa rekisteriin talletet-
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tujen tietojen virheettömyydestä sekä tallettamisen ja käytön laillisuudesta tehtäviensä
hoidossa.
Oppilaitos, kertauskouluttaja ja rautatiealan
asiantuntijalääkäri vastaavat 17 §:n 1 momentin mukaan rekisteriin antamiensa tietojen
virheettömyydestä.
20 §
Valvonta
Ratahallintokeskus valvoo liikenneturvallisuustehtävien kelpoisuusvaatimusten noudattamista.
Ratahallintokeskus valvoo myös oppilaitosten, kertauskouluttajien, rautatiealan asiantuntijalääkäreiden sekä työterveyshuollon
ammattihenkilöiden toimintaa niiden hoitaessa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä.
Rekisterinpitäjän, toiminnanharjoittajan,
oppilaitoksen, kertauskouluttajan sekä liikenneturvallisuustehtävää hoitavan henkilön,
työterveyshuollon ammattihenkilön ja rautatiealan asiantuntijalääkärin on salassapitosäännösten estämättä annettava Ratahallintokeskukselle sen tässä pykälässä säädetyn
valvontatehtävän suorittamiseksi tarpeelliset
tiedot.
4 luku
Erinäiset säännökset
21 §
Eräät valtuutussäännökset
Tarkemmat säännökset Euroopan yhteisöjen komission liikenneturvallisuustehtäviä
valtion rataverkolla hoitavien henkilöiden
kelpoisuudesta antamien yhteentoimivuuden
teknisten eritelmien täytäntöönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuksella.
Tarkemmat säännökset kelpoisuustodistuksen muodosta ja kelpoisuustodistuksen antamisesta sekä kelpoisuutta koskevien tietojen
rekisteröimisestä kelpoisuusrekisteriin voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

22 §
Vaitiolovelvollisuus
Asiakirjasalaisuudesta, vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta on voimassa,
mitä laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) säädetään.
Salassa pidettävän tiedon ilmaisemisesta
viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle
toimielimelle säädetään lailla. Rangaistus tässä pykälässä säädetyn vaitiolovelvollisuuden
rikkomisesta tuomitaan rikoslain (39/1889)
38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole
rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan.
23 §
Muutoksenhaku
Ratahallintokeskuksen tämän lain nojalla
antamaan päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään. Päätöstä on valituksesta huolimatta kuitenkin noudatettava, jollei
valitusviranomainen toisin määrää.
24 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.
Lain 13 ja 15—19 §:ää sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2007.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin
toimenpiteisiin.
25 §
Siirtymäsäännökset
Tämän lain voimaan tullessa voimassa
oleva kelpoisuus laissa tarkoitettujen liikenneturvallisuustehtävien hoitamiseen ja erivapaus ovat edelleen sellaisenaan voimassa.
Tämän lain 7 §:n 3 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan yksityisraiteilla
tapahtuvaan liikennöintiin viimeistään kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

N:o 1167
Liikenneturvallisuustehtäviä
hoitavilla
henkilöillä on oltava tämän lain 13 §:n mukaisesti annettu kelpoisuustodistus viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2007.
Rautatieyrityksen, rautatieyritysten kan-
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sainvälisen yhteenliittymän ja radanpitoa harjoittavan yrityksen on otettava 16 §:ssä tarkoitettu kelpoisuusrekisteri käyttöön viimeistään kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen
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N:o 1168

Laki
rautatielain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 7 päivänä maaliskuuta 2003 annetun rautatielain (198/2003) 23 §:n 1 momentti,
26 § ja 29 §:n 2 momentti seuraavasti:
23 §
Ratakapasiteetin käyttö ja peruuttaminen
Ratakapasiteetin hakija ei saa luovuttaa
myönnettyä ratakapasiteettia toiselle. Jos rautatieyritys käyttää myönnettyä ratakapasiteettia tämän momentin vastaisesti, Ratahallintokeskuksen on tältä osin peruutettava hakijalle
myönnetty ratakapasiteetti.
— — — — — — — — — — — — —
26 §
Liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden kelpoisuusvaatimukset
Rautateiden liikkuvan kaluston kuljettajilla, liikenteenohjaukseen osallistuvilla sekä
muilla välittömästi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtäviä hoitavilla henkilöillä tulee olla tehtävien asianmukaisen hoitamisen vaatima terveys, koulutus ja muu
kelpoisuus sen mukaan kuin siitä erikseen
säädetään tai määrätään.
Muilla rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuuteen vaikuttavia tehtäviä hoitavilla henkilöillä on oltava tehtävien asianmukaisen
hoitamisen vaatima terveys, koulutus ja muu
kelpoisuus. Heidän on oltava vähintään 18
vuoden ja enintään 65 vuoden ikäisiä ja
muutoinkin sopivia hoitamaansa tehtävään.
Rautatieyrityksen, rautatieyritysten kanHE 182/2004
LiVM 20/2004
EV 154/2004

sainvälisen yhteenliittymän ja radanpitoa harjoittavan yrityksen on annettava palveluksessaan olevalle edellytykset täyttävälle henkilölle kelpoisuustodistus.
Kelpoisuustodistuksen antajan on pidettävä
palveluksessaan olevista kelpoisuustodistuksen saaneista henkilöistä kelpoisuusrekisteriä.
Rekisterin pitämiseen sovelletaan, mitä rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain (1167/2004) 16—20 §:ssä
säädetään.
Ratahallintokeskus voi antaa tarkemmat
määräykset 2 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kelpoisuusvaatimuksista, jollei niistä
muuta säädetä tai määrätä. Ratahallintokeskus
voi erityisestä syystä myöntää tämän momentin nojalla antamistaan määräyksistä erivapauden. Erivapauden myöntämisellä ei saa
vaarantaa rautatieliikenteen turvallisuutta.
29 §
Liikenteenohjauspalveluille ja rautateiden
liikkuvan kaluston katsastuspalveluille asetettavat vaatimukset
— — — — — — — — — — — — —
Rautateiden liikkuvan kaluston katsastustehtäviä hoitavien henkilöiden on oltava
tehtäviin sopivia ja ammatillisesti päteviä.
Liikkuvan kaluston katsastustehtäviä hoitavan yrityksen on toiminnassaan soveltuvin
osin noudatettava, mitä hallintolaissa

N:o 1168
(434/2003), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa, sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa
ja kielilaissa (423/2003) säädetään.
— — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.
Tämän lain 26 §:n 3 ja 4 momenttia
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007
lukien.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen
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N:o 1169

Laki
Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 28 päivänä kesäkuuta 2002 annetun lain (561/2002) 3 §:n 2 momentti, 9 § ja 12 §:n 1 momentti seuraavasti:
3§
Euroopan laajuista rautatiejärjestelmää koskevat vaatimukset
— — — — — — — — — — — — —
Ratahallintokeskus antaa Euroopan laajuista rautatiejärjestelmää varten tarkemmat määräykset Euroopan yhteisöjen komission perusparametreja koskevien päätösten ja suositusten sekä yhteentoimivuuden teknisten eritelmien täytäntöönpanosta Suomessa. Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän käyttöön
osallistuvan henkilöstön ammattipätevyyksistä sekä vaatimuksista, jotka koskevat henkilöstön työterveys- ja työturvallisuusoloja, on
kuitenkin voimassa, mitä niistä muutoin säädetään tai määrätään.
— — — — — — — — — — — — —
9§
Hyvän hallinnon vaatimukset
Ilmoitetun laitoksen on soveltuvin osin
noudatettava tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä
suorittaessaan, mitä hallintolaissa (434/2003),
HE 182/2004
LiVM 20/2004
EV 154/2004

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa
(13/2003) ja kielilaissa (423/2003) säädetään.
Vaatimuksenmukaisuustodistuksessa ja tarkastustodistuksessa voidaan kuitenkin käyttää
sitä kieltä, jolla arviointia koskevat tekniset
asiakirjat on laadittu. Ilmoitetun laitoksen tai
tämän alihankkijan palveluksessa olevaan
sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta
koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan
8 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä.
12 §
Rangaistussäännös
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta tämän lain 3 §:n 5 momentin, 5 §:n 1 momentin
tai 6 §:n 1 momentin tai 15 §:n vastaisesti
taikka 3 §:n 1 tai 2 momentin tai 4 §:n 3
momentin nojalla annetun säännöksen tai
määräyksen vastaisesti saattaa markkinoille,
pitää kaupan, myy tai muuten luovuttaa, ottaa
käyttöön, parantaa, uudistaa tai käyttää osajärjestelmää tai yhteentoimivuuden osatekijää, on tuomittava, jos teko ei ole vähäinen tai

N:o 1169
jos teosta ei muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuusvaatimusten rikkomisesta sakkoon.
— — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen
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N:o 1170

Maa- ja metsätalousministeriön asetus
maitopalkkiosta ja sen lisäpalkkiosta vuonna 2005
Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen
maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994)
11 §:n, sellaisena kuin se on laissa 273/2003 ja maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa
noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n
nojalla:
1§
Soveltamisala
Tämä asetus koskee yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista
yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden
tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o
2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o
1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o
1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o
1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o
2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1782/2003, jäljempänä suoria tukijärjestelmiä
koskeva asetus, IV osaston 7 luvussa tarkoitetun lypsylehmäpalkkion ja sen lisätuen
täytäntöönpanoa vuonna 2005.
2§
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) maitopalkkiolla suoria tukijärjestelmiä
koskevan asetuksen 95 artiklassa tarkoitettua
lypsylehmäpalkkiota;
2) lisäpalkkiolla suoria tukijärjestelmiä
koskevan asetuksen 96 artiklassa tarkoitettua
lisätukea;
Neuvoston
Neuvoston
Neuvoston
Neuvoston
Neuvoston
Komission
Komission

asetus
asetus
asetus
asetus
asetus
asetus
asetus

(EY)
(EY)
(EY)
(EY)
(EY)
(EY)
(EY)

N:o
N:o
N:o
N:o
N:o
N:o
N:o

3) tuottajalla maito- ja maitotuotealan
maksun vahvistamisesta annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1788/2003 5 artiklan c
alakohdassa tarkoitettua tuottajaa;
4) tilalla suoria tukijärjestelmiä koskevan
asetuksen 2 artiklan b alakohdassa määriteltyä
tilaa; ja
5) tilakohtaisella viitemäärällä tuottajan
hallinnassa olevaa toimitusten ja suoramyynnin viitemäärää.
3§
Maitopalkkion ja sen lisäpalkkion perusteet
Maitopalkkio määräytyy suoria tukijärjestelmiä koskevan asetuksen 95 ja 96 artiklassa
sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o
1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä
tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004,
jäljempänä komission asetus (1973/2004), 22
artiklassa säädetyillä perusteilla.
Maitopalkkion ja sen lisäpalkkion myöntämisen edellytyksenä on, että tuottajalla on
hallinnassaan tilakohtainen viitemäärä 31 päivänä maaliskuuta 2005, ja että tuottajaedel-

1782/2003; EUVL N:o L 270, 21.10.2003, s. 1
1788/2003; EUVL N:o L 270, 21.10.2003, s. 123
21/2004; EUVL N:o L 5, 9.1.2004, s. 8
583/2004; EUVL N:o L 91, 30.3.2004, s. 1
864/2004; EUVL N:o L 161, 30.4.2004, s. 48
796/2004; EUVL N:o L 141, 30.4.2004, s. 18
1973/2004; EUVL N:o L 345, 20.11.2004, s. 1

N:o 1170
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lytys on täyttynyt tuotantojakson 2004/05
aikana. Palkkion hakijan, joka ei ole tuottanut
maitoa kyseisen tuotantojakson aikana, mutta
jolla on tilakohtainen viitemäärä hallinnassaan, katsotaan kuitenkin aloittaneen maidon
tuotannon komission asetuksen (1973/2004)
22 artiklassa tarkoitetulla tavalla, jos tuotannon aloittamisesta on tehty ilmoitus jäljempänä 7 §:ssä tarkoitetulle kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 29 päivänä huhtikuuta 2005.
Suoria tukijärjestelmiä koskevan asetuksen
95 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta menettelystä säädetään tarvittaessa erikseen.

tarkoitetulla tavalla siirretään tukihakemuksen jättämisen jälkeen, maitopalkkio ja sen
lisäpalkkio maksetaan tilanpidon jatkajalle
edellyttäen, että siirto on tehty viimeistään 31
päivänä elokuuta 2005. Asiaa koskevat selvitykset ja lomake numero 156 on toimitettava jäljempänä 7 §:ssä tarkoitetulle kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään
12 päivänä syyskuuta 2005.

4§

Hakemus maitopalkkion ja sen lisäpalkkion saamiseksi on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 101B
vuodelle 2005 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2005 vahvistaman kaavan
mukaisella atk-tulosteella.
Hakemus on toimitettava viimeistään 29
päivänä huhtikuuta 2005 sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella
tilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole
talouskeskusta, hakemus on toimitettava sen
kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle,
jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.
Postitse toimitettu hakemus katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos hakemuksen
sisältävä postilähetys on viimeistään viimeisenä hakupäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle
maaseutuelinkeinoviranomaiselle
osoitettuna.

Lisäpalkkion jakoperusteet
Vuonna 2005 lisätuen yhteismäärä 17,66
miljoonaa euroa jaetaan tuottajille suoria
tukijärjestelmiä koskevan asetuksen 96 artiklassa tarkoitetulla tavalla suhteessa kunkin
tuottajan tonneina ilmaistuun tilakohtaiseen
viitemäärään.
5§
Täydentävien ehtojen noudattaminen
Maitopalkkion ja sen lisäpalkkion osalta
noudatetaan, mitä täydentävistä ehdoista suoria tukijärjestelmiä koskevan asetuksen II
osaston 1 luvussa, kyseisen asetuksen liitteessä III ja IV sekä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden
tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen
täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja
yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 796/2004, jäljempänä komission
asetus (796/2004), säädetään.

7§
Maitopalkkion hakeminen

8§
Hakemuksen myöhästyminen
Myöhästyneenä toimitetun maitopalkkiohakemuksen perusteella maksettavasta tuesta tehdään vähennykset sen mukaan kuin
komission asetuksen (796/2004) 21 artiklassa
säädetään.

6§

9§

Koko tilan hallinnan siirto

Palkkion minimimäärä

Tilan hallinnan siirtoihin sovelletaan komission asetuksen (796/2004) 74 artiklaa.
Silloin kun koko tila mainitussa artiklassa

Maitopalkkiota ja sen lisäpalkkiota ei makseta, jos palkkion määrä on 50 euroa tai
vähemmän.

3162

SDK/SÄHKÖINEN PAINOS

N:o 1170
10 §

12 §

Takaisinperintä

Muutoksenhaku

Aiheettomien maksujen takaisinperinnässä
sovelletaan komission asetuksen (796/2004)
73 artiklaa ja soveltuvin osin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta
menettelystä
annetun
lain
(1336/1992), jäljempänä tukimenettelylaki,
7 §:n 1—3 momenttia.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen
tekemään päätökseen maitopalkkiota ja sen
lisäpalkkiota koskevassa asiassa saa hakea
muutosta siinä järjestyksessä kuin tukimenettelylain 10 §:ssä säädetään.
13 §

11 §
Voimaantulo
Valvonta ja rangaistukset
Valvonnasta ja rangaistuksista säädetään
Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan
täytäntöönpanosta
annetun
lain
(1100/1994) 2 luvussa sekä tukimenettelylain
8 §:ssä.

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä
joulukuuta 2004.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2004
Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Arja-Leena Kirvesniemi
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